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Consulta aos discentes do PPGICS
Prezado(a) discente 

Nosso programa foi criado em 2009 e comemorou, há dois anos, seu décimo aniversário, 
sem haver ainda experimentado uma reflexão sistemática sobre seu ensino. No fim de 2020 
a Coordenação do Programa instituiu um Grupo de Trabalho (GT) sobre Mudanças na Matriz 
Curricular, com o objetivo de analisar a oferta de disciplinas e propor estratégias de 
aprimoramento do ensino. 

Ao longo desses meses de trabalho tem sido evidente a importância de interagir e escutar o 
que pensa o corpo discente do programa. Sendo assim o GT elaborou um curto instrumento 
de coleta de dados que se segue, com questões sobre alguns aspectos do PPGICS e da 
experiência como discente ou egresso do programa.  
   
Você foi convidado para participar dessa pesquisa. A sua participação consiste no 
preenchimento de um questionário por meio de celular ou computador com acesso à 
internet e levará em torno de dez minutos.  As informações fornecidas serão totalmente 
confidenciais, e analisadas em conjunto com as respostas dos outros participantes. Se você 
sentir constrangimento ao responder a alguma pergunta, terá liberdade para não responder 
ou para interromper o preenchimento do questionário a qualquer momento. 

Sua participação é muito importante. Não é necessário identificar-se, após concluir o 
preenchimento do questionário, que se encerra automaticamente em dia 30 de novembro 
de 2021. 

  Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, durante a sua participação ou posteriormente, 
pode entrar em contato conosco por meio dos contatos da representação 
discente: brunaribeirojor@gmail.com e siborges@yahoo.com 

discente

egresso

Qual seu atual relacionamento com o PPGICS?1.

mailto:brunaribeirojor@gmail.com
mailto:siborges@yahoo.com
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Mestrado

Doutorado

Os dois

Se é Egresso do PPGICS, é de qual curso?2.

Mestrado

Doutorado

Se é Discente do PPGICS, é de qual curso?3.

Saúde

Comunicação

Informação

Outra

Qual sua área de formação?4.

Bolsista atuando na área de pesquisa

Servidor Público

Trabalhador do setor privado

Docente

Outro

Qual o seu tipo de vinculo atual?5.
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O que você entende como interdisciplinaridade?6.

Concordo plenamente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo completamente

Se você cursou o mestrado, você considera o PPGICS adequado para 
a formação de um MESTRE em informação e comunicação em saúde? 

7.

Justifique sua resposta acima8.

Concordo plenamente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo completamente

Se você cursou Doutorado, você considera o PPGICS adequado para a 
formação de um DOUTOR em  informação e comunicação em saúde? 

9.
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Justifique sua resposta acima10.

Se você cursou mestrado, na sua opinião, o que poderia ser 
aprimorado no MESTRADO do PPGICS?

11.

Se você cursou doutorado, na sua opinião, o que poderia ser 
aprimorado no DOUTORADO do PPGICS?

12.

Sim, impactou positivamente.

Sim, impactou negativamente.

Não fez diferença.

Se você é egresso, considera que o PPGICS impactou sua trajetória 
acadêmica profissional?  

13.

Justifique sua resposta acima14.
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Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao
proprietário do formulário.

Microsoft Forms

Que conteúdos você gostaria de ter e não teve na sua formação no 
PPGICS? 

15.

Que experiências marcaram sua vivência no PPGICS?16.


